Zenon Śmigowski

O gminnych inwestycjach
Zgodnie z obietnicą przesyłam informację o realizowanych inwestycjach.
Po raz drugi w tym roku piszę o prowadzonych inwestycjach na terenie miasta
i gminy. Są to zadania nad którymi trwają prace, czy to projektowe, czy to
przetargowe, czy to wykonawcze. Niecierpliwym przypominam, że podatki wpływają
do budżetu przez 12 miesięcy i wraz z nimi są planowane wydatki, również na
inwestycje – też przez 12 miesięcy. Minęło dopiero 6 miesięcy bieżącego roku, więc
skąd te narzekania?
O większości tych inwestycji pisałem już w tym roku:
http://www.jablonowo.com/forum/artykuly/2013/2013-03-19.pdf,
również opisałem przebieg procesu inwestycyjnego z harmonogramem czasowym
realizowanego z budżetu gminy przy udziale środków zewnętrznych opierając je o
realne przykłady w naszej gminie:
http://www.jablonowo.com/forum/artykuly/2013/2013-02-27.pdf.
Gdyby niektórzy uważniej czytali forum zamiast wypisywać złośliwości, czy
kolejne pokłady narzekania uniknęlibyśmy powtarzania publikowanych wiadomości.
1. Trwają prace o wartości ok. 365 tys. zł nad wykonaniem kanalizacji metoda
przecisku sterowanego na ulicy Dorzecznej i Parkowej (najpierw instalacje,
później nawierzchnia!).
2. Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji i przygotowaniem
przetargu na remont nawierzchni ulic: DORZECZNA, PARKOWA,
SZKOLNA, OGRODOWA I WESOŁA i wjazd do przedszkola – kosztorys
zakłada wydatki za około 600 tys. zł.
3. Została podpisana umowa z Lokalna Grupą Rybacką (LGR) na
dofinansowania w wysokości 420 tys. zł ( środki „unijne”) inwestycji
określonej w dużym skrócie – budowa POMOSTU, chodnika i parkingów
nad jeziorem Nowa Wieś i Płowęż. Cała inwestycja jest wyszacowana na
około 703 tys. zł i trwają prace nad przetargiem na to zadanie. Zakończenie
prac nastąpi w 2014 roku.
4. Została podpisana umowa w Urzędzie Marszałkowskim (środki „unijne”)
na dofinansowanie w wysokości 195 tys. złotych urządzenia parku
kolejowego w Jabłonowie. Trwają prace związane z przetargiem na to
zadanie.
5. Została podpisana umowa z Lokalna Grupą Działania (LGD - to też środki
„unijne”) na dofinansowanie w wysokości 91 tys. zł remontu świetlic
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(założenie centralnego ogrzewania) w Konojadach, Góralach i Płowężu.
Trwa przygotowanie do przetargu. Całość inwestycji wyniesie około 149
tys. zł.
6. Został wykonany remont budynku klubu sportowego „NAPRZÓD” – koszt
około – 60 tys. zł.
7. Został otwarty przetarg w Urzędzie Marszałkowskim na wykonanie między
innymi chodnika Jabłonowo – skrzyżowanie do Jaguszewic – koszt
najniższej oferty to około 368 tys. zł w tym udział naszej gminy 70% to jest
około 257 tys. zł. Termin zakończenia inwestycji będzie uzależniony od
rozstrzygnięcia przetargu i od harmonogramu prac Urzędu
Marszałkowskiego.
8. Został rozstrzygnięty przetarg Przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy na
wykonanie remontu kapitalnego drogi wraz z mostkiem Mileszewy –
Lembarg – na około (cytuję z pamięci) 1.600 tys. zł – dofinansowanie
naszej gminy wyniosło 180 tys. zł.
9. Została podpisana umowa z FOGR (chyba to poprzednia nazwa ale nowej
nie zapamiętałem) w wysokości 82 tys. zł na dofinansowanie remontu drogi
Szczepanki – Buk Pomorski. Całość inwestycji jest wyszacowana na 150
tys. zł.
10.Trwają prace remontowe Domu Kultury w Mileszewach. Dofinansowanie
Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 91 tys. zł.
Są to zadania inwestycyjne do rozpoczęcia w bieżącym roku. Większość z nich
będzie również zakończona w bieżącym roku.
P.S. Przypominam mieszkańcom interesującym się naszą małą ojczyzną – JABŁONOWEM i
okolicami, że odpowiem na każde podpisane pytanie. (do „obserwatorki”, „mieszkańca” i innych).
Swoje dane można zastrzec do wiadomości moderatora i osoby pytanej!
Zenon Śmigowski, 19 lipca 2013r.
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